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Toelichting schooltijden 2022-2023 
Wat en waarom? 

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs 

krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur 

onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar 

eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 

uur. (inspectie van het onderwijs). 

Het bestuur heeft hiervoor kaders opgesteld.  

Voorheen bij Scoba werd dit op de volgende wijze geregeld: 

1. Per jaar 880 uur onderbouw, 1000 uur in de bovenbouw. 

2. Per week wordt 25,75 uur onderwijstijd aangeboden in de bovenbouw, 23,5 uur in de 

onderbouw. 

3. Berekening schooljaar van 1 oktober t/m 30 september. 

4. Het vakantierooster is afgestemd op de uniforme Zeeuws-Vlaamse vakantieregeling 

aangevuld met uniforme afspraken binnen de Zeeuwse schoolbesturen en bestuursafspraken 

vanuit Scoba. 

5. Er is op elke school ruimte om extra vrij te geven binnen de marges van de inspectie. 

Deze uitgangspunten zijn niet de uitgangspunten die de nieuwe organisatie Elevantio hanteert. 

Hierover heeft u reeds een brief ontvangen vanuit ons bestuur via de nieuwsbrief van 18 februari jl.. 

De nieuwe kaders zijn: 

1. Elevantio scholen bieden gelijke schooltijden aan voor de groepen 1 tot en met 8. 

2. Per week wordt 25 uur onderwijstijd aangeboden. 

3. Er zijn gemiddeld 37,8 lesweken per jaar rekening houdend met korte en lange schooljaren 

over 8 jaar. 

4. De gemiddelde onderwijstijd op Elevantio scholen is 25 x 37,8=945 uur per schooljaar 

(wettelijke eis is 940 uur). 

5. Dit betekent dat leerlingen 8 x 945 = 7560 uur naar school gaan . Wettelijk dient dit 7520 te 

zijn, waardoor er in 8 jaar 40 uur aan lesuitvalmarge en/of calamiteiten beschikbaar is. 

6. Het vakantierooster voor alle Elevantio scholen is afgestemd op de uniforme Zeeuws-

Vlaamse vakantieregeling aangevuld met uniforme afspraken binnen de Zeeuwse 

schoolbesturen en bestuursafspraken vanuit Elevantio. 

7. Er is op elke school jaarlijks ruimte voor 2 extra vrije dagen en 2 studiedagen (lesvrij). 

Reparatieregeling 

Door bovenstaande kaders is het niet meer mogelijk om de bestaande schooltijden te behouden. De 

onderbouw moet immers meer naar school en de bovenbouw minder dan de huidige situatie. De 

overstap zal geleidelijk moeten gebeuren en kan niet ineens. Doordat het aantal uren in de 

bovenbouw minder wordt, krijgt de huidige onderbouw (groep 1 t/m 4) de komende jaren te weinig 

onderwijstijd.  

Na het kiezen van een model, moet er ook reparatieregeling zijn om hieraan tegemoet te komen. Dit 

kan bijvoorbeeld door de eindtijd gedurende twee of drie jaar een kwartier naar achter te schuiven. 

We kunnen pas een reparatieregeling kiezen als er een nieuw schooltijdenmodel is gekozen. 
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Het continurooster 

De afgelopen twee jaar hebben we tot grote tevredenheid ervaringen opgedaan met het 

continurooster. Het team van Op Dreef is ook van mening dat het continurooster behouden moet 

blijven om de volgende redenen:  

1. Positieve ervaringen met het continurooster 
- het zorgt voor rust, regelmaat en structuur. 
- leerkrachten leren leerlingen anders kennen in positieve zin. 
- veiliger; leerlingen hoeven maar twee keer door het verkeer. 
- samen eten is ook goed voor het groepsproces. 

2. Ruim 90% van de kinderen bleef al over voor de periode van Covid. 
3. TSO is een stuk goedkoper geworden. Voor de periode van Covid was dit € 110,00 per jaar 

voor 4 dagen in de week. 
4. Leerlingen houden na schooltijd meer vrije tijd over en kunnen hier eigen invulling aan 

geven. 

Kansen en risico’s 

Het team van Op Dreef heeft uitvoerig besproken en via verschillende invalshoeken zaken benaderd. 

Om te komen tot uitgangspunten hebben we eerst de kansen en risico’s in kaart gebracht. 

We zien in een overstap naar een nieuw onderwijstijdenmodel de volgende kansen: 

1. Er kan meer structuur en regelmaat aangebracht worden in schooltijden en pauzetijden. Dit 

zorgt voor rust, duidelijkheid en meer effectieve leer- en ontwikkeltijd. 

2. Door de eindtijd naar voren te halen, houden leerlingen meer tijd over voor hobby’s, spelen 

etc. en leerkrachten om hun niet les-gebonden taken invulling te geven zoals het 

voorbereiden van lessen. 

3. Het tekort aan lunchondersteuners is al jaren een probleem. Voor de Covid periode moesten 

we zelfs betaalde krachten inhuren bij de Stichting Kinderopvang. Door het personeelstekort 

in de kinderopvang, is deze optie ook niet meer mogelijk. 

4. Leerkrachten hebben de gehele dag door de mogelijkheid om het groepsproces te volgen. Dit 

komt ten goede aan het welbevinden van de leerlingen. 

Ook de risico’s zijn besproken: 
1. Bij een continurooster blijven kinderen verplicht over. Dit kan door sommige gezinnen als 

nadelig ervaren worden. 
2. Ouders moeten wellicht meer of andere opvang organiseren. 
3. Een continurooster kan in de eerste weken vermoeiend zijn voor kinderen alhoewel de 

Covid-periode leert dat ze er heel snel gewend  aan zijn.  
4. Leerkrachten kunnen de lunchpauze van een half uur als nadelig ervaren. Als de organisatie 

alleen op de leerkrachten neerkomt, betekent een continurooster dat het als een 

taakverzwaring ervaren kan worden.  

Uitgangspunten Op Dreef voor nieuwe schooltijden 

Het team van Op Dreef ziet meer voordelen dan nadelen, voor zowel de school, ouders als de 

kinderen. Het is nu een goed moment om met betrekking tot de schooltijden een afweging te maken 

voor de lange termijn.  
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Voor het team van Op Dreef zijn de volgende uitgangspunten van belang bij de keuze voor een 

nieuw model: 

• Één starttijd. 

• Leerkrachten willen zoveel mogelijk zelf bij de kinderen blijven voor een eenduidige 

pedagogische aanpak. 

• Structuur en regelmaat in de (pauze)tijden. 

• Voldoende speel- en beweegtijd voor de kinderen. 

• Vroege eindtijd, zodat er voor de kinderen meer speeltijd overblijft en voor de leerkrachten 

meer tijd om niet-lesgebonden taken uit te voeren. 

Er zijn veel verschillende modellen te kiezen. Met deze uitgangspunten heeft het team van Op Dreef  

de keuze terug kunnen brengen tot 2 modellen. 

Optie 1: vijf gelijke dagen model 

Het vijf gelijke dagen model is een model dat vijf gelijke dagen kent. Elke dag heeft dezelfde begin- 

en eindtijd. 

vijf gelijke dagen model 

Schooltijden Starttijd Eindtijd Pauze Lesuren 

Maandag 08:30 uur 14:00 uur* 0:30 uur 5 

Dinsdag 08:30 uur 14:00 uur* 0:30 uur 5 

Woensdag 08:30 uur 14:00 uur* 0:30 uur 5 

Donderdag 08:30 uur 14:00 uur* 0:30 uur 5 

Vrijdag 08:30 uur 14:00 uur* 0:30 uur 5 

Totaal aantal lesuren per week 25 

*Dit zijn de tijden zonder reparatieregeling. 

Voordelen die het team ziet in dit model: 

• Structuur in start- en eindtijd voor ouders en kinderen. Dit voorkomt misverstanden. 

• Meer tijd voor kinderen na schooltijd voor hobby’s, speelafspraken of clubactiviteiten. 

• Voor werkende ouders, maakt het niet meer uit welke dag ze vrij moeten vragen bij de 

werkgever. Elke middag kost evenveel opvang. 

• Geen kosten voor lunchondersteuning, leerkrachten kunnen dit binnen de arbeidstijdenwet 

zelf opvangen. 

• Doordat leerkrachten de hele dag bij de kinderen zijn, is er sprake van eenzelfde 

pedagogische aanpak en daardoor meer rust na de pauze(s). Dit komt ten goede aan de 

effectieve leertijd en het welbevinden van kinderen. 

• Het 5-gelijke dagen model verspreidt de drukte op de buitenschoolse opvang. Geen 

topdrukte meer op de korte middagen of heel weinig kinderen op lange middagen. 

• Bij een traject richting een Integraal Kindcentrum is het ook makkelijker om buitenschoolse 

activiteiten te organiseren. 
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Optie 2: vier gelijke-dagen model 

Het vier gelijke-dagen model kent vier gelijke dagen met dezelfde begin- en eindtijd. De vijfde dag is 

korter. Deze heeft dezelfde begintijd, maar kent een vroegere eindtijd. 

vier gelijke dagen model 

Schooltijden Starttijd Eindtijd Pauze Lesuren 

Maandag 08:30 uur 14:15 uur* 0:30 uur 5:15 uur 

Dinsdag 08:30 uur 14:15 uur* 0:30 uur 5:15 uur 

Woensdag 08:30 uur 14:15 uur* 0:30 uur 5:15 uur 

Donderdag 08:30 uur 14:15 uur* 0:30 uur 5:15 uur 

Vrijdag 08:30 uur 12:30 uur 0:30 uur 4 

Totaal aantal lesuren per week 25 

Deze optie is ook mogelijk met een vrije woensdagmiddag. Het team is van mening dat een vrije 
vrijdagmiddag effectiever is omdat met name de jonge kinderen op vrijdagmiddag vermoeid zijn. 
Dit gaat ten koste van de effectiviteit van de lessen. 

*Dit zijn de tijden zonder reparatieregeling. 

Voordelen die het team ziet in dit model: 

• Elke dag dezelfde starttijd.  

• Meer tijd voor kinderen na schooltijd voor hobby’s, speelafspraken of clubactiviteiten. 

• Vrije middag zorgt ervoor dat leerlingen extra kunnen uitrusten. 

• Vrije vrijdagmiddag zorgt ervoor dat gezinnen makkelijker een weekend weg kunnen gaan 

zonder extra verlof aan te vragen. 

• Er liggen nog steeds mogelijkheden om de opvang bij de lunch met de leerkrachten te 

organiseren. Dit vraagt wel meer puzzelwerk en organisatie. Een vorm van 

lunchondersteuning zal daardoor nog wel nodig zijn. Hier zijn mensen voor nodig en er liggen 

kosten voor de school of via een vrijwillige bijdrage van de ouders. 

Rol ouders 

We vinden het van groot belang om ouders mee te nemen in dit proces. Om deze reden hebben we 

twee informatieavonden georganiseerd op 7 en 15 maart jongstleden om bovenstaande informatie 

toe te lichten. Daarnaast zullen wij ook de mening van de ouders van de (aankomende) leerlingen 

peilen door middel van een ouderraadpleging. Een ouderraadpleging is geen stemming. Het betekent 

dus niet automatisch dat de meeste stemmen gelden. Het gaat echt om het raadplegen van de 

mening. 

De ouderraadpleging wordt uitgezet in samenspraak met de medezeggenschapsraad van de school. 

Deze bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad heeft wel instemming bij de uiteindelijke keuze van een nieuw 

schooltijdenmodel. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad ziet er op toe dat alles 

volgens de wet- en regelgeving gebeurt. 

Vragen? 

Het kan zijn dat deze informatie nog vragen bij u oproept. Vanzelfsprekend mag u die altijd stellen. 

Wij zijn bereikbaar per mail (opdreef@elevantio.nl) of telefonisch (0117-491206). Vanzelfsprekend 

kunt u ook een afspraak maken om langs te komen voor meer toelichting. 

mailto:opdreef@elevantio.nl

